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INTRODUÇÃO 

A manipulação da biocenose natural está se tornando cada vez mais em uma 

importante estratégia, no sentido de contribuir para a conservação e recuperação de habitats e 

populações. Um exemplo desta iniciativa é a introdução de habitats artificiais, que pode promover o 

aumento e conservação da biodiversidade aquática, aumento de biomassa das assembléias de 

peixes, controle da pesca predatória e através do aumento da biomassa promover o turismo 

ecológico (Seaman Jr. & Sprague, 1991; Freitas et al., 2002, 2005; Braga, 2002; Pizzato, 2004). 

Entretanto, poucos são os trabalhos realizados no Brasil, em especial em águas interiores, sobre a 

função ecológica que estes artefatos assumem no ambiente e sua interação com a biota aquática. 

Habitats artificiais podem promover o aumento e conservação da biodiversidade aquática, aumento 

de biomassa das assembléias de peixes, controle da pesca predatória e através do aumento da 

biomassa promover o turismo ecológico. A função ecológica que estes artefatos assumem no 

ambiente e sua interação com a biota aquática, ainda necessitam ser mais estudados, este tema 

representa uma importante estratégia de conservação que pode ser aplicada, principalmente, em 

ambientes impactados e promover a recuperação de populações ameaçadas.    
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OBJETIVOS  

Geral: Caracterizar a estrutura das assembléias de peixes em habitats artificiais de lagos de água 

preta no Médio Rio Negro. 

Específicos: Caracterizar a composição específica das assembléias de peixes nos habitats artificiais 

durante os períodos de vazante e seca; Comparar a estrutura das assembléias de peixes em 

habitats artificiais com área controle;  

 

 

METODOLOGIA  

O estudo está sendo realizado no Parque Nacional de Anavilhanas, município de 

Novo Airão/ Amazonas, localizada no rio Negro, cerca de 40 km a montante da cidade de Manaus. 

O arquipélago de Anavilhanas é formado por um complexo de aproximadamente 400 ilhas sendo 

considerado um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo. As amostragens são realizadas em 

quatro lagos do Parque: Prato, Arraia, Canauiri Grande e Canauiri Pequeno. 

Foram confeccionados oito habitats artificiais de madeira, construídos no 

formato de um quadrado (5mx5m) e preenchidos com galhos e arbustos da vegetação circundante 

do próprio lago. Nas margens de cada lago foi fixada uma armadilha, presa ao fundo através de 

poitas. O grupo controle é localizado cerca de 100m de distância de cada armadilha. 

As pescarias experimentais foram realizadas nos períodos de vazante e seca de 

2009 com baterias de malhadeiras, com diferentes tamanhos variando de 30 a 100 mm entre nós 

opostos. Dispostas aleatoriamente no entorno dos habitats artificiais e nas áreas controle. As 

malhadeiras foram armadas ao amanhecer (05h às 07h) seguido da despesca e, outra captura no 

final da tarde (17h às 19h) com mesma duração. Após a despesca os peixes foram etiquetados, 

fixados em formol a 10% e transportados ao laboratório do INPA para serem identificados, pesados 

e medidos. 

Análise dos dados  

Para estimar a riqueza específica da comunidade capturada foi calculado o índice 

de Margalef (Ludwig & Reynolds, 1988), que analisa a relação entre o número total de espécies e o 

número total de indivíduos observados. Entre os índices de diversidade propostos com base na 

dominância de uma ou mais espécies, escolhemos o índice de Berger-Parker que representa a 

dominância de uma espécie na estrutura da comunidade.  
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Como no índice de Simpson, é comum o uso do complemento ou do recíproco 

do índice de Berger-Parker, 1-d ou 1/d, a fim de que o valor apresentado tenha correlação direta e 

positiva com a diversidade. Para estimar a diversidade foi calculado o índice de Shannon-Wiener 

(Shannon & Wiener, 1949).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As coletas realizadas nas armadilhas durante os períodos de vazante e seca revelaram 

dominâncias semelhantes em relação às ordens. Os Siluriformes (61,1%, vazante; 75,1%, seca) foram os 

mais abundantes, seguido dos Characiformes (23,1%, vazante; 12,6%, seca), Clupeiformes (10%, vazante; 

7,9% seca) e Perciformes (5,8%, vazante; 4,4% seca). Dez famílias foram registradas durante a vazante e 

sete na seca. As famílias dominantes na área das armadilhas durante os períodos de vazante e seca também 

foram semelhantes entre os períodos, Pimelodidae, Characidae, Clupeidae e Sciaenidae foram às quatro 

principais famílias. 

As dez espécies dominantes nas coletas das armadilhas durante a vazante e seca 

também apresentaram semelhanças, as quatro principais espécies foram H. marginatus (mapará), H. 

edentatus (mapará), P. flavipinnis (apapá) e A. halecinus (maiaca) (Figura 1).  

 

Figura 1. Espécies dominantes nos lagos estudados durante os períodos de vazante (A) e seca (B) nas 

armadilhas. 

 

A) 
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B) 

 

 

As coletas realizadas no grupo Controle durante o período de vazante apresentou como 

principais ordens os Siluriformes (56,8%) seguido dos Characiformes (29%), Perciformes (7,7%) e 

Clupeiformes (6,5%). Já no período de seca as principais ordens foram Siluriformes (76%), Clupeiformes 

(13,2%), Characiformes (9,1%) e Perciformes (1,7%). Onze famílias foram registradas no período de vazante e 

oito durante a seca. As quatro famílias mais abundantes em número de indivíduos durante a vazante foram 

Pimelodidae, Characidae, Sciaenidae, Prochilodontidae, respectivamente. No período de seca as quatro 

famílias mais abundantes em número de indivíduos foram Pimelodidae, Clupeidae, Characidae, 

Ageneiosidae, respectivamente. 

As quatro espécies mais abundantes em número de indivíduos no controle durante a 

vazante foram H. marginatus (mapará), A. halecinus (maiaca), P. squamosissimus (pescada) e S. taeniurus 

(jaraqui-escama-fina). Já durante a seca as quatro espécies mais abundantes foram H. marginatus (mapará), 

P. flavipinnis (apapá), H. edentatus (mapará) e A. halecinus (maiaca) (Figura 2). 
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Figura 2. As dez espécies dominantes nos lagos estudados durante o período de vazante (A) e seca 

(B) no grupo controle. 

 A) 

 

B) 

 

Os resultados obtidos revelam que tanto no controle como nas armadilhas a 

composição da ictiofauna é formada principalmente por peixes bentônicos e pelágicos, e a maioria são 

piscívoros de médio a grande porte. Diferente do esperado para lagos de inundação da Amazônia, a ordem 

dos Siluriformes foi dominante sobre os Characiformes nos lagos estudados. As espécies dominantes na 

amostra possuem características sedentárias, ou seja, são espécies que não formam cardumes e não 

realizam grandes migrações para desovar, vivendo a maior parte de seu ciclo de vida nos lagos como P. 

flavipinnis, A. halecinus, S. gouldingi, A. ucayalensis, P. pirinampu e Ageneiosus sp2.    
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Os índices de diversidade calculados no Programa Past mostraram leves diferenças 

entre as assembléias de peixes capturadas nas armadilhas e no grupo controle. Em relação à riqueza 

absoluta, de Menhinick e Margalef foram maiores no controle (Tabela 1) entretanto, causada pela diferença 

de apenas uma espécie. A dominância também foi maior no controle, resultante do grande número de 

indivíduos de H. marginatus (mapará) na amostra. Já a Equitabilidade, Similaridade e Diversidade de 

Shannon foram iguais para o controle e armadilhas.  

Os dados obtidos até o momento não revelaram diferenças marcantes entre as 

assembléias de peixes presente nas armadilhas e no grupo controle, entretanto, podemos destacar que o 

maior número de indivíduos foi capturado nas armadilhas. As assembléias de peixes presente no controle e 

nas armadilhas são similares e homogêneas de acordo com os índices (Evenness e^H/S, Equitability J, 

Tabela 1). 

 

Tabela 1. Índices de diversidade estimados para as assembléias de peixes 

capturadas nas armadilhas e no grupo controle. 

 Armadilha Controle 

Taxa S 30 31 

Individuals 997 893 

Dominance D 0,2692 0,3016 

Shannon H 1,939 1,931 

Simpson 1-D 0,7308 0,6984 

Evenness e^H/S 0,2318 0,2224 

Menhinick 0,9501 1,037 

Margalef  4,2 4,415 

Equitability J 0,5702 0,5622 

Berger-Parker 0,4875 0,5274 

 

A variação entre os períodos apesar de pequena mostra que nas armadilhas houve uma 

diminuição da riqueza absoluta da vazante (29) para a seca (19), o mesmo pode ser observado na 

diversidade de famílias. Já no controle, da vazante para a seca a riqueza absoluta permaneceu a mesma (21) 

havendo variações somente nas famílias (11 na vazante, 8 na seca).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O aumento da heterogeneidade ambiental através da introdução dos habitats artificiais 

em áreas de água aberta ainda não mostraram diferenças marcantes da vazante para a seca através dos 

índices de diversidade. As espécies dominantes nas amostras possuem características sedentárias sendo a 

maioria formada por piscívoros. Os dados de enchente e cheia fechando um ciclo hidrológico poderão 

elucidar melhor possíveis padrões na diversidade e abundância causada pela introdução dos habitats 

artificiais. 
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